Witold Kudla – Prezes Zarządu, powołany na okres 3 letniej kadencji Zarządu, która
upłynie w dniu 29.06.2019 r.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:




Ukończył studia we Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie na kierunku Transport
Morski wydz. Nawigacyjny, a także na Marine University Plymouth w Wielkiej Brytanii
na kierunku Prawo Handlowe, Logistyka portowa.
Pan Witold Kudla jest menadżerem z bogatym zapleczem technicznym i
administracyjnym, międzynarodowym i ponadbranżowym ukierunkowaniem oraz
szerokim doświadczeniem operacyjnym. Specjalizuje się w zakresie wyboru strategii
oraz jej realizacji, zarządzania kryzysowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz
uruchamiania nowych firm, technologii i produktów. Posiada szerokie doświadczenie
w kierowaniu projektami i zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz w zakresie
przygotowania i penetracji nowych rynków, restrukturyzacji i rozwoju nowych
przedsiębiorstw (Europa Wschodnia i Środkowa, Azja, Ameryka).

Życiorys zawodowy Pana Witolda Kudli przedstawia się następująco:
a) 2012 – obecnie – działalność doradcza, współpraca w zakresie projektowania i realizacji
projektów infrastrukturalnych oraz inwestycyjnych w obszarach: telekomunikacja,
teletransmisja, restrukturyzacja spółek giełdowych, doradztwo strategiczne – od grudnia
2015
r.
doradca
ds.
restrukturyzacji
Emitenta.
b) 2007 – 2012 - ALMA S.A oraz SI ALMA Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej; Prezes
Zarządu ALMA S.A i SI ALMA Sp. z o.o. oraz doradca ds. rozwoju i restrukturyzacji grupy.
Zadania: restrukturyzacja i przebudowa firm, nowe produkty, rozbudowa pozycji rynkowej w
Polsce
i
na
rynkach
europejskich.
c) 1994 – 2007 - BDTeam GbR oraz BDTeam International Ltd, a następnie MCD
Unternehmensentwicklung GmbH, ISC AG - założyciel, właściciel, dyrektor operacyjny zajmował się kierownictwem projektów zagranicznych na zlecenie koncernu DaimlerBenz i
DASA, kierownictwem projektów i zarządzaniem firmami na czas, Top-ManagementConsulting, Business-Development oraz doradztwem inwestycyjnym na zlecenie klientów,
analizami rynkowymi i budową przedsiębiorstw, restrukturyzacją firm przemysłowych i
logistycznych.
d) 1991 – 1994 - DaimlerBenz Inter Services - pozycja sztabowa przy Zarządzie koncernu
(doradca zarządu) odpowiedzialny za rozwój strategiczny, nowe rynki i produkty; BusinessDevelopment, Logistykę i Supply-Chain. Zajmował się planowaniem strategicznym,
doradztwem organizacyjnym i logistycznym, kierowaniem działem Business-DevelopmentCentre w Ottobrunn, kierowaniem projektu Outsourcing i Spinn-Off-Programm dla działów
produkcji wojskowej; przygotowaniem i zarządzaniem projektów inwestycyjnych w Europie
wschodniej.
e) 1989 -1991 - HANSA Chemie AG - Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny ds. Logistyki i
Rozwoju, Prokurent – zajmował się rozbudową od podstaw struktur przedsiębiorstwa i
działów operacyjnych: port przeładunkowy, gospodarka magazynowa, logistyka, IT,

transport specjalistyczny na potrzeby handlowej firmy chemicznej w Niemczech, Hollandii i
Iranie,
kierował
międzynarodowymi
projektami
inwestycyjnymi
f) 1984 – 1989 - MSR-Group Inc. Ltd. - Project & Interim Manager - kierownictwo projektów
międzynarodowych na zlecenie MSR: rozbudowa sieci agencji portowych i przedstawicielstw
logistycznych dla ICL: w Richmond/USA; dla SCI: w Madras i Singapore; dla CMA: w Omanie
i Dubaju. Operacyjne kierownictwo serwisów żeglugowych w Azji i USA.
g) 1984 – 1989 - Transeste GmbH / Hans Peterson GmbH / i inni armatorzy - Kapitan, Oficer
Ładunkowy, Supercargo, Transporty projektowe i specjalistyczne, kontenerowce, drobnica.

